
Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego 

 
U M O W A 

 
Na dostawę środków czystości i higieny zawarta w dniu …………………… pomiędzy:  
 
Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP 1132453940; 
Odbiorca: Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9 zwanym w treści 
umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działa Dyrektor Adam Mickiewicz 
                       
a ……………………………………………………………………………………………………………………… zwanym „Dostawcą” 
w imieniu którego działa …………………………………………. 
          

§ 1 
 
Zamawiający zamawia telefonicznie, e-mailowo lub osobiście środki czystości i higieny dla potrzeb 
szkoły, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć je do siedziby Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni 
roboczych od złożonego zamówienia. 

§ 2 
 
Umowa została zawarta na okres od dnia …………………………. do dnia 31.12.2021r. 
 

§ 3 
 
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć środki czystości i higieny w cenie podanej w ofercie lub cenach 
promocyjnych. W przypadku zmian cen Dostawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nową 
ofertę handlową. 

§ 4 
 
Po zapoznaniu się z nową ofertą handlową w przypadku rażących podwyżek, cen Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Dostawcą który złoży korzystniejszą ofertę na środki 
czystości i higieny. 

§ 5 
 
Zapłata za dostarczony towar w formie przelewu nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 6 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony podają do rozstrzygnięcia przez 
Sąd Rejonowy. 

§ 7 
 
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze stron. 
 

§ 8 
 
W związku z zawarciem umowy z Zespołem Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 



2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego 
w Wyszkowie, ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków, tel./fax. 297429327; 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@ckziu.ostroleka.pl 
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, obsługi i rozwiązania zawartej 
umowy; 
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na 
podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych zgodnie 
z art. 28 RODO; 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 
przechowywania i archiwizacji dokumentacji określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt 
zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Warszawie – 5 lat po zakończeniu postępowania; 
6) podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy na realizację zamówienia 
publicznego; 
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 
8) na podstawie art. 15 RODO Dostawcy przysługuje prawo dostępu do podanych w niniejszej umowie 
danych osobowych; 
9) na podstawie art. 16 RODO Dostawcy przysługuje prawo do sprostowania danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie będzie skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
będzie naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 
10) na podstawie art. 18 RODO Dostawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego); 
11) Dostawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO; 
12) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO Dostawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych 
osobowych; 
13) Dostawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 
14) na podstawie art. 21 RODO Dostawcy nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 
 
 
 
     Zamawiający                                                                                                                                   Dostawca 
 


